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@A_M_Z_F     //  @A_M_Z_F_STORE  لي      الوائاشرف@ashoo_ashoo 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 األحــــــــــيائـــــيجـــــــــــــــدول 

 الجـــــــــدولــات ظالحــــــــــمـــــ
 

 

 

 

 

 

6.

 

 وأهت مخير في اخجيار الساعه الجي ثريدها لدراسة هذه المواد ..

ساعه فقط يوميا وهذه سجساعدك في الجخفيف من المواد االخرى  

 وأيضا كسرا للملل ..

 ـدول ـــــــــــــجــــــ

 وــــــــــــــــــــــأش
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 اٌام 4 ٌوم 12 ٌوم 16

 اٌام 4 ٌوم 12 ٌوم 16

 اٌام 4 اٌام 10 ٌوم 14

 اٌام 5 اٌام 10 ٌوم 15

 اٌام 4 اٌام 8 ٌوم 12

 اٌام 3 اٌام 8 ٌوم 11

 اٌام 8مراجعة واحدة فقط  اٌام 8

 

 دراسة 8انى  5

 استراحة 9انى  8

 دراسة 12انى  9

 استراحة 4انى  12

 دراسة 6انى  4

 استراحة 8انى  6

 دراسة 10انى  8

 استراحة 10:30انى  10

 دراسة 12انى  10:30

 ساعت دساست 11انمجموع  
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@A_M_Z_F     //  @A_M_Z_F_STORE  لي      الوائاشرف@ashoo_ashoo 
 

 دراسة 10انى  7

 استراحة 10:30انى  10

 دراسة 12انى  10:30

 استراحة 4انى  12

 دراسة 6انى  4

 استراحة 7انى  6

 دراسة 10انى  7

 استراحة 10:30انى  10

 دراسة 12انى  10:30

 

 دراسة 12انى  9

 استراحة 3انى  12

 دراسة 6انى 3

 استراحة 8انى  6

 دراسة 10انى  8

 استراحة 11انى  10

 دراسة 1انى  11

 

 السادس في الجفوق رحلة 

 فوق ـــللجو ـــــأشدول ــــــج
  



 

 4  
 

 ashoo_ashoo @A_M_Z_F     //  @A_M_Z_F_STORE@لي      الوائاشرف 
 

 دراسة 8انى  6

 استراحة 9انى  8

 دراسة 12انى 9

 استراحة 2انى  12

 دراسة 5انى  2

 استراحة 7انى  5

 دراسة 10انى  7

 استراحة 10:30انى  10

 دراسة 1انى   10:30

 

 دراسة 9مساءاً انى  7

 استراحة 9:30انى  9

 دراسة 12انى  9:30

 دراسة 10صباحاً انى  8

 استراحة 11انى  10

 دراسة 12انى  11

 اثناء انشجوع من انذواو 

 12نٍال انى  10
 دراسة
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@A_M_Z_F     //  @A_M_Z_F_STORE  لي      الوائاشرف@ashoo_ashoo 
 

 وتعتبش انمواد طغض من نهتخفٍف انمواد ىزه نتذسس انمشاجعت اٌاو من واحذه ساعو تختاس ٌومٍا

 انواحذة انمادة نهمهم كسشا واٌضا انمادة عهى نالنتفاف ركٍت خطت

 ( االحٍائً - انتطبٍقً - االحٍائً)  االعذادي نهسادس

 المبرهنات 10/4 انى 1/4 من

 20/4 انى 11/4 من

 لالحٌائً االحٌاء رسوم
    لألدبً االدبً النقد

 للتطبٌقً االقتصاد  الفصول اسئلة

 االنكلٌزي انشاءات 5/5 انى 21/4 من

 ( والكناري األرجوحة)  االدبٌة القطع 10/5 انى 6/5 من

 االنكلٌزي االستٌعابٌة القطع 23/5 انى 11/5 من

 والنصوص االدب 20/6 انى 22/5 من

 

 ٌوو  12انمشاجعت االونى 
 فصول  8عذد انفصول 

 12/4انى    1/4تبذأ من 

 االول الفصل 1/4

 الفصل الثانً 2/4

 والثانً االول وزارٌات دراسة 3/4

 5/4 ثــالـــــــــل الثــــالفص 4/4

 دراسة وزارٌات الفصل الثالث 6/4

 الفصل الرابع 7/4

 الفصل الخامس 8/4

 الفصل السادس والفصل الثامن 9/4

 ( 8+6+5+4دراسة وزارٌات الفصول )  10/4

 الفصل السابع 11/4

 دراسة وزارٌات الفصل السابع 12/4

 

 

 السادس في الجفوق رحلة 

 فوق ـــللجو ـــــأشدول ــــــج
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 ٌوو  12انمشاجعت االونى 
 فصول  8عذد انفصول 

 24/4انى    13/4تبذأ من 

 االول الفصل 13/4

 الفصل الثانً 14/4

 والثانً االول وزارٌات دراسة 15/4

 17/4 ثـــالــل الثــــــالفص 16/4

 دراسة وزارٌات الفصل الثالث 18/4

 الفصل الرابع + الوزارٌات الخاصة به  19/4

 الفصل الخامس + الفصل الثامن  20/4

 الفصل السادس +الوزارٌات الخاصة بهه 21/4

 الفصل السابع 22/4

 الفصل السابع 23/4

 دراسة وزارٌات الفصل السابع 24/4

 

 ٌوو 10انمشاجعت االونى 
 فصول 6عذد انفصول 

 4/5انى    25/4تبذأ من 

 االول الفصل 25/4

 االول الفصل وزارٌات دراسة 26/4

 الفصل الثانً 27/4

 الفصل الثانً وزارٌات دراسة 28/4

 30/4 ثــالـــــــــل الثــــالفص 29/4

 لفصل الثالثا وزارٌات دراسة 1/5

 الفصل الرابع 2/5

 لفصل الرابعا وزارٌات دراسة 3/5

 الفصل الخامس والفصل السادس 4/5

 

 السادس في الجفوق رحلة 

 فوق ـــللجو ـــــأشدول ــــــج

 السادس في الجفوق رحلة 

 فوق ـــللجو ـــــأشدول ــــــج
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 اٌاو   10انمشاجعت االونى 
 فصول  6عذد انفصول 

 16/5انى   5/5تبذأ من 

 االول الفصل 5/5

 الفصل الثانً 6/5

 والثانً االول وزارٌات دراسة 7/5

 9/5 ثــالـــــــــل الثــــالفص 8/5

 دراسة وزارٌات الفصل الثالث 10/5

 الفصل الرابع والسادس 11/5

 الفصل الخامس 12/5

 الفصل الخامس 13/5

 دراسة وزارٌات الفصل الخمس 14/5

 

 اٌاو   8انمشاجعت االونى 
 وحذاث  8عذد انوحذاث 

 22/5انى   15/5تبذأ من 

 2+1الوحدة  15/5

  2+1دراسة وزارٌات الوحدة  16/5

 4+3الوحدة  17/5

  4+3دراسة وزارٌات الوحدة  18/5

 6+5الوحدة  19/5

  6+5دراسة وزارٌات الوحدة 20/5

 8+7الوحدة  21/5

  8+7دراسة وزارٌات الوحدة  22/5

 

 

 السادس في الجفوق رحلة 

 فوق ـــللجو ـــــأشدول ــــــج

 السادس في الجفوق رحلة 

 فوق ـــللجو ـــــأشدول ــــــج
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 اٌاو 8انمشاجعت االونى 
 وحذاث 8عذد انوحذاث 

 30/5انى   23/5تبذأ من 

 والذم المدح+ اسلوب  االستفهاماسلوب  23/5

 التعجب اسلوب+  النفً اسلوب 24/5

 1ج والتأخٌر التقدٌم اسلوب+  االستثناء اسلوب 25/5

 2ب التقدٌم والتأخٌر جود + اسلـــاسلوب التوكٌ 26/5

 االدب والنصوص 27/5

 االدب والنصوص 28/5

 والنصوصاالدب  29/5

 االدب والنصوص 30/5

 

 التارٌخ عدد االٌام انمادة

 (  3/6+2+1)   + 31/5 4 فٍزٌاء

 6/ 7+6+5+4 4 كٍمٍاء

 11/6+10+9+8 4 سٌاضٍاث

 16/6+15+14+13+12 5 االحٍاء

 20/6+19+18+17 4 االنكهٍزي

 23/6+22+21 3 انهغت انعشبٍت

 

 اٌاو 8 مشاجعت واحذة فقط 
 وحذاث 5عذد انوحذاث 

 1/7انى   24/6تبذأ من 

 الوحدة االولى  24/6

 الوحدة الثانٌة  25/6

 دراسة االسئلة الوزارٌة الخاصة بالوحدة االولى والثانٌة 26/6

 الوحدة الثالثة  27/6

 الوحدة الرابعة 28/6

 الوحدة الخامسة  29/6

 (5+4+3دراسة االسئلة الوزارٌة الخاصة بالوحدة ال) 30/6

 للمادة اخٌرة و شاملة مراجعة 1/7
 

 السادس في الجفوق رحلة 

 فوق ـــللجو ـــــأشدول ــــــج

 السادس في الجفوق رحلة 

 فوق ـــللجو ـــــأشدول ــــــج


